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SHE6000
Învăluiţi-vă cu muzică

Design virtual surround patentat
Simţiţi muzica prin intermediul designului patentat al acestui difuzor reflectorizant. Se creează un efect 

de sunet surround care oferă o experienţă audio hi-fi care vă ajută să vă lăsaţi captivaţi de sunete de 

concert de calitate. Dispune de 4 dimensiuni de ornamente pentru a conferi o fixare preciză şi fermă.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Design pentru sunet surround pentru un efect de sunet realist și complet
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Difuzorul de 13,5 mm optimizează confortul
• 4 dimensiuni de capace de cauciuc pentru fixare preciză și fermă

Mereu pregătit
• Design Flexi-Grip rezistent și flexibil
• Husă de depozitare inclusă



 Efect de sunet surround

Designul patentat al acestui difuzor reflectorizant 
creează un efect de sunet surround care oferă o 
experienţă audio hi-fi care vă ajută să vă lăsaţi 
captivaţi de sunete de concert de calitate

Magnet din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur.

Difuzor de 13,5 mm
Suficient de mic pentru confort maxim, dar suficient 
de mare pentru a oferi sunet nedistorsionat - 
dimensiunea ideală pentru a vă bucura de muzică.

Capace de cauciuc de 4 dimensiuni

Acum disponibil și în dimensiune XS! - Cu cele 4 
dimensiuni de capace veţi obţine o fixare preciză și 
fermă

Design Flexi-Grip

Manșonul flexibil, moale, protejează cablul împotriva 
uzurii care survine în urma îndoirii repetate.

Husă de depozitare inclusă
Husă de depozitare inclusă
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22.000 Hz Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 104 dB
• Diametru difuzor: 13,5 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Husă

Cutie interioară
• EAN: 87 12581 50030 6

• Greutate brută: 0,275 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Greutate netă: 0,105 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,17 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 50031 3
• Greutate brută: 2,618 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23,6 x 23 x 42,1 cm
• Greutate netă: 0,84 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 1,778 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17 x 3 cm
• EAN: 87 12581 50029 0
• Greutate brută: 0,069 kg
• Greutate netă: 0,035 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,034 kg
•
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